
Noile reglementările privind protecția și prelucrarea
datelor cu caracter personal (Regulamentul UE
2016/679) au dat peste cap activitatea multor
departamente și au îngreunat toate procesele.  
 
Dacă te ocupi cu dezvoltarea și implementarea
controlului intern managerial (OSGG 600/2018) într-o
instituție publică, acest curs te va ajuta!  
 
Vei parcurge noțiuni și concepte esențiale din ambele
domenii, într-o atmosferă interactivă și stimulantă
astfel încât să găsești soluțiile cele mai potrivite
pentru activitatea ta! 

Dezvolți instrumente proprii la curs!

Identifici soluții practice
pentru activitatea ta

Asimilezi noile
reglementări GDPR 

Știi sa le aplici în procesul de
dezvoltare SCIM

19-21 Noiembrie PLOIEȘTI

832 lei
/persoană+TVA

Incluse: materiale de curs, certificat
de participare și coffee break * locația exactă va fi anunțată către toți

participanții înainte de inceperea cursului 
*orarul zilnic va fi anunțat

înainte de începerea cursului 

Contact HARRISON
0374 034 333    (+tasta4)
031 005 0107 inscrieri@harrison.ro

Descarcă formularul de înscriere

CLICK AICI

în procesul de implementare SCIM

Încadrarea normelor GDPR

* Icons from FlatIcons

http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Training_Partener_-_logo_nou.pdf
http://www.harrison.ro/media/uploads/files/Formular_Harrison_Consulting__Management___-__DGPR.pdf
https://www.flaticon.com/authors


Conceptul de control intern/managerial; 
Legislaţie specifică dezvoltării sistemelor de control intern/ managerial; 
Instrumentele sistemului de control intern; 
Implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial ; 
Metodologia de management al riscurilor; 
Regulamentul general privind protecția datelor; Desemnare DPO; 
Administrațiile publice și protecția datelor cu caracter personal; 
Respectarea principiilor SCIM în aplicarea normelor GDPR/RGPD. 

Pe agenda de curs:

Cine va fi lector?
Ștefania Popa este specialist în domeniu și consiliază în
prezent peste 800 de instituții publice în probleme de
management, proceduri de sistem și operaționale, precum și
adaptarea activităților specifice la noile reglementări. 
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